جبيؼخ /اكبدًَُخ  :وصاسج انرعهيى انعانً
كهُخ  /يؼهذ  :انًعهذ انعانً نهفُىٌ انرطثيميح – انرجًع انخايس
قسى  :عاو

ًَىرج سقى ()12
 -1بيانات المقرر
انفشقخ  /انًسزىي  :انثبَُخ
انفصم انذساسً  :انثبًَ
إسى انًقشس  :دساسبد انجذوي
انؼبو انجبيؼً 2018-2017 :

انشيض انكىدٌ2505 :

ػذد انسبػبد انذساسُخ )2( :

انزخصص :ػبو

َظشي ( )2

ػًهً ( ) -

دساسبد انسىق ورًىَم انًششوػبد ،ويؼشفخ أسس انذساسخ انفُُخ واالقزصبدَخ
نهًششوػبد و أسبنُت انزخطُظ نًششوػبد جذَذح

 -2هذف
انًقشس:

 -3انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًقشس قبدساً ػهً أٌ :

أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -1يزكش أصىل دساسح انسىق وذًىيم انًششوعاخ
أ -2يىضخ انًذذداخ األساسيح نهذساسح انفُيح وااللرصاديح نهًششوع
أ -3يششح طشق وأسانية انرخطيط نًششوعاخ جذيذج

ب -المهارات

ب-1يميى انعاللح تيٍ دساسح انسىق وذًىيم انًششوعاخ
ب-2يذهم انركانيف انجاسيح
ب-3يذهم ذكانيف انعًانح وذغيشاخ االسعاس
ب-4يصنف المفهوم الحسابي – يحلل موازنة النقد االجنبي خالل فترات التشغيل
ج1ـ -يطثك انًعهىياخ وانُرائج نذساساخ انسىق انًخرهفح
ج2ـ -يمىو ترذهيم تياَاخ ادذ انًششوعاخ انمائًح تانفعم
جـ -3يشخص يشادم ويرطهثاخ عًهيح دساسح انجذوي نًششوع يا

الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهبساد
انؼبيخ :

د -1جًع انثياَاخ وكراتح انرماسيش.
د -2يسرخذو شثكاخ اإلَرشَد
د -3يعذ أتذاز وذماسيش

 -4يحزىٌ انًقشس :

1

م

الموضوع

1

ػشض ألهذاف انًقشس ورىصُفه
ويحزىَبره ويبرى يٍ خطظ انزحسٍُ
ػٍ انؼبو انًبضً
يفهىو دساسبد انجذوي

3

انؼالقخ ثٍُ دساسخ انسىق ورًىَم
انًششوع.
دساسبد انجذوي انفُُخ نهًششوع

5

دساسبد انجذوي االقزصبدَخ
نهًششوع
أسبنُت انزخطُظ القبيخ يششوع

7

رحذَذ انًشبكم وفقب نذساسبد
انجذوي وطشق ػالجهب

8
9

اخزجبس اػًبل انسُخ

2

4

6

10
11
12
13
14
15

إجشاء يقبسَبد نزقُُى دساسبد
انجذوي
انجذوي انفُُخ نهًششوػبد ورحذَذ
حجى االَزبج
انًىاد انخبو وركبنُف انؼًبنخ
ركبنُف انزؼجئخ وانشحٍ وانىقىد
وخذيبد انًُشبح
انًصبسَف انصُبػُخ وانزكبنُف
انجبسَخ
واالسؼبس
انجبسَخ
االَشاداد
وانضشائت
(ايزحبٌ َهبَخ انفصم انذساسٍ )

 -5أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

عدد
الساعات

محاضرة

درس

2

2

-

ػشوض رقذًَُخ-يحبضشح
رفبػهُخ

2

2

-

يحبضشح رفبػهُخ– إجشاء
ثحىس

2

2

-

2

2

-

2

2

-

يحبضشح رفبػهُخ -ػشض
رؼهًٍُ
إجشاء ثحىس -يحبضشح
رفبػهُخ
يحبضشح رفبػهُخ

2

2

-

إػذاد رقبسَش

2

اساليب التعليم و التعلم

يحبضشح رفبػهُخ

2
2

2
2

-

ايزحبٌ رحشَشي
يحبضشح رفبػهُخ

2

2

-

2

2

-

2

2

-

يحبضشح رفبػهُخ -إجشاء
ثحىس
ػصف رهٍُ-يحبضشح
رفبػهُخ
ػصف رهٍُ-يحبضشح
رفبػهُخ

2

2

يحبضشح رفبػهُخ

2

ايزحبٌ رحشَشٌ

5أ -يذاضشاخ
 5ب -يُالشاخ وعشوض ذعهيًيح
5ج-اجشاء تذىز
 5د– انعصف رهُي

2

 -6أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة روي
انقذساد انًحذودح

6أ -يذاضشاخ (انساعاخ انًكرثيح )
6ب-ذعهيى ذعاوًَ ( ذمسيى انطالب إنً يجًىعاخ صغيشج تهذف ذذسيٍ
يسرىاهى) .

 -7رقىَى انطــالة :
أ -األسبنُت
انًسزخذيخ

انمذسج عهي جًع انًعهىياخ و
انرعاوٌ
القدرة على جمع المعلومات

أ-1اجراء أبحاث

نرمييى

أ-2تكاليف وواجبات منزلية

لتقييم

أ-3اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ة -انزىقُذ

ب -1التقييم 1

تقييم األبحاث المقدمة

األسبوع الرابع

ب-3التقييم 2

امتحان تحريرى

اإلسبوع الثامن

ب-4التقييم 3

تقييم التكليفات المنزلية

األسبوع الرابع عشر

ب-5التقييم4

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

جـ  -رىصَغ
انذسجبد

أ -يزكشاد
ة -كزت يهضيخ

االول
%06

06

ج -2امتحان اعمال السنة

%06

06

ج-3البحث

%06

5

ج-4الحضور والتفاعل

%06

5

ج-5المجموع

%066

56

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
االول

كتاب دراسة الجدوى إعداد م.د/عزة علي فرج

3
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: ًٍسئُس يجهس انقسى انؼه
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 كزت يقزشحخ- جـ

•
•

 دوسَبد رفبػهُخ-د
 انخ... أو َششاد
ػضح ػهٍ فشج/ د.و: أسزبر انًبدح

